
VRAAG JEZELF AF...

Wat herken ik van mijzelf in de beschrijving van deze drijfveer?
In welke mate geeft deze drijfveer mij energie?
Hoe zie ik mezelf deze drijfveer vormgeven in mijn leven?
Hoe belangrijk is deze drijfveer voor mij?
Welke overtuigingen heb ik over deze drijfveer?
Wat heb ik hierover van huis uit meegekregen?
Wat zijn mijn wensen of verlangens vanuit deze drijfveer? 
In welke mate ervaar ik voldoening op deze drijfveer?

Om je zelfkennis te verdiepen en je drijfveren beter te leren kennen, helpt het om jezelf vragen te
stellen. Je kan je bij ieder drijfveer je het volgende afvragen:

LUCHT

VUUR

AARDE

WATER

De Visionair

De Kunstenaar

De Leider

De Tacticus

De  Onderzoeker 

De  Pragmaticus 

De  Altruïst 

De  Idealist 

De 4 elementen als basis
Het eeuwenoude gedachtengoed van de
vier elementen is de basis van het Nieuwe
Maan Drijfverenwiel. Volgens de Griekse
filosoof Aristoteles is alles op aarde
samengesteld uit één of meer van de vier
oerelementen: aarde, lucht, vuur en water.
Deze vier elementen zijn ook in de mens
vertegenwoordigd en kun je zien als vier
verschillende levensenergieën. De acht
drijfveren zijn opgebouwd uit een
combinatie van deze vier elementen.
Daarbij is één van de vier elementen
karakteristiek voor de drijfveer. Jouw
persoonlijkheid kleurt de drijfveer verder in
vanuit een van de overige elementen. 

DISCOVER YOUR
DRIVERS

N I E U W E  M A A N
D R I J F V E R E N W I E L
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De Kunstenaar
CREATIEF |  INNOVATIEF |  DROMEN

De kunstenaar in mĳ:

IK WIL CREEEREN 
De kunstenaar heeft een grote scheppingsdrang en wil creatieve ideeën vormgeven en
verwezenlijken. De kunstenaar herken je uiteraard op artistiek gebied en in de creatieve
beroepen, zoals illustrator, schilder, architect en dergelijke. Maar ook in het bedrijfsleven kan
de kunstenaar tot zijn recht komen door bijvoorbeeld nieuwe processen en producten te
bedenken. De kracht van de kunstenaar is dat hij out of the box kan denken en iets nieuws
kan creëren door bestaande elementen op een verassende wijze samen te voegen. Herken jij
de kunstenaar in jezelf? Dan krijg je energie van dingen mooier maken en houd je van
esthetiek. Ook wil je graag je verbeelding gebruiken en vandaar uit iets nieuws creëren. Je
vindt het belangrijk om expressie te geven aan je creativiteit. De kunstenaar is gevoelig voor
hoe ‘het eruitziet’ en kan zich moeilijk om te verhouden tot dingen die in zijn of haar ogen niet
mooi (genoeg) zijn. Een heel lelijk kantoor of omgeving is een enorm energielek voor de ware
kunstenaar.

Basisenergie: scheppend

Wil zijn creativiteit gebruiken

Houdt van mooie dingen

Is origineel 
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Weet ideeën vorm te geven 

Ziet direct het plaatje voor zich



De Onderzoeker
OBSERVEREN |  ANALYSEREN |  KENNIS VERGAREN

De onderzoeker is een analist pur sang en heeft voortdurende honger naar kennis. Hij of zij
voelt sterk de behoefte om zich op inhoud te blijven ontwikkelen en verzamelt kennis en
inzichten. De Onderzoeker is altijd bereid om nog dieper en verder te onderzoeken of iets
waar is en helemaal klopt. Wanneer het mysterie is opgelost en duidelijk is hoe het zit, geeft
dat een enorme energieboost. De onderzoeker is sterk in observeren, waarnemen, raad
geven, kennis en inzicht delen. Voor de onderzoeker is de analyse en objectieve blik op de
waarheid belangrijk en daarom gaat hij of zij genuanceerd met feiten. Herken jij de
onderzoeker in jezelf? Dan ben je leergierig en nieuwsgierig. Je kunt veel tijd en aandacht
besteden aan jezelf inhoudelijk versterken op een onderwerp of in een vakgebied. Ook houd
je van feitjes en weetjes en wil je jezelf te verrijken met kennis. De valkuil van de
onderzoeker is dat het soms moeilijk is om een besluit nemen of in actie te komen omdat
nog niet alles is onderzocht. Ook kan de onderzoeker te sceptisch en kritisch worden.

Basisenergie: beschouwend

De onderzoeker in mĳ:

IK WIL HET WETEN 

Wil gezien worden op zijn kennis

Wil de inhoud in

Wil weten hoe het precies zit

Wil zeker weten dat het juist is

Is leergierig en nieuwsgierig
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